
و الّشيء الثّاين نفرتض أّن هذا اخلرب صحيح و لكن ذلك ال يربّر أن تعتدي دولة مسلمة على دولة  الشيخ :

ة أو أحدهم على األقّل و هو مسلمة ألّن إحدى الّدولتني أرادت دولة كافرة أن تعتدي عليها كيف و الّصحاب

" ال تكونوا عبد اهللا بن مسعود قال و روي مرفوعا إىل الّرسول عليه الّسالم و مل يصّح مرفوعا قال ابن مسعود 

إّمعة تقولون إن أحسن الّناس أحسّنا و إن أساءوا ظلمانا و لكن وطّنوا أنفسكم إن أحسنوا أن حتسنوا و إن 

" ال تكونوا إّمعة تقولون إن بداهة من مثل هذا الكالم العرّيب أّن قول ابن مسعود  و معلوم أساءوا فال تظلموا "

ال يعين الكّفار يعين املسلمني إن أحسن املسلمون تقولون أحسّنا و إن أساءوا تقولون أسأنا و  أحسن الّناس "

مسعود بالّنسبة للمسلمني  لكن وطّنوا أنفسكم إن أحسنوا أن حتسنوا و إن أساءوا فال تظلموا فهذا يقوله ابن

اّلذين يسيئون فال تكونوا مثلهم فكيف جيوز لدولة مسلمة تريد أن تتمّسك حبكم اهللا عّز و جّل و معروف عنها 

أّا بعيدة كّل البعد عن تطبيق أحكام اهللا عّز و جّل كيف يربّر مثل هذا االعتداء األثيم ألّن هناك بعض األخبار 

" ال تكونوا إّمعة لعراق مثل هذا االعتداء كانت األمريكان كافرة سبقتها إىل ذلك ال . تقول أنّه إن مل تفعل ا

تقولون إن أحسن الّناس أحسّنا و إن أساءوا ظلمانا و لكن وطّنوا أنفسكم إن أحسنوا أن حتسنوا و إن أساءوا 

الّسّيئة الّـي منها االستنصار فكيف و يف اعتداء العراق حصل ما حصل من املفاتن و فنت و اآلثار  فال تظلموا "

بالكّفار أعداء اإلسالم و املسلمني و أنصار اليهود فهذه الّسّيئة هي من سّيئات صّدام حسني حينما اعتدى 

  على العراق .

  جزاك اهللا خريا يا شيخ . السائل :

  و إيّاك يا أخي . الشيخ :

حرب اقتصادية على العراق مسبقة هلذا الغزو و   طّيب يا شيخ فيه مسألة ثانية أيضا , إذا كان هناك السائل :

كمحاوالت حلّلها بطرق املؤمترات العربّية هذه اّليت كانت تعقد ما رأيكم طّيب فيما لو ثبت إنّه كان فيه حروب 

  اقتصادية فعال على العراق من قبل الكويت و اإلمارات .

  حروب اقتصادية شرعّية ؟ الشيخ :

ألّن العراق داخلة من حرب مثان سنوات و اقتصادها تقريبا على شفا حفرة من اهلاوية غري شرعّية طبعا  السائل :

  أو حّىت يف اهلاوية .

  إيه . الشيخ :

و عندما تأخذ الكويت بتصدير البرتول بناقص عشر دوالرات عن الّسعر احملّدد و بكّمّيات تزيد عن  السائل :

  ف هذا مقصود منه العراق طبعا .الكّمّيات املسموح ا أو املّتفق عليها بأضعا



  ملاذا املقصود العراق طبعا ؟ الشيخ :

  . ...ألّن العراق عندما خرجت من احلرب اآلن ما هلا اقتصاد إالّ البرتول  السائل :

ال أقول لك من أين لك املقصود ا العراق فقط أليس هناك دولة تبيع الّنفط و البرتول غري العراق ؟ قل  الشيخ :

  نعم .

  املقصود , نعم هناك الكثري من الّدول .. السائل :

  فإذن ملاذا يا أخي تصّور املوضوع أّن املقصود بذلك العراق ؟ مثّ ملاذا يكون املقصود بذلك العراق ؟ الشيخ :

  ألّن هناك خالف كبري سابق منذ زمن بني العراق و الكويت . السائل :

د األحكام الّشرعّية و لكن هذه الّدول كّلها مع األسف الّشديد هذا اخلالف جيب أن حيكم فيه يف حدو  الشيخ :

ا أعرضت عن حكم اهللا عّز و جّل ابتالها اهللا عّز و جّل كما قال ربّنا عّز و جّل 
ّ
(( و إذا أردنا أن نهلك قرية مل

ول عندي جيب أن املهّم يا حضرة األخ اه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحّق عليها القول فدّمرناها تدميرا ))

نفّكر حنن املسلمني تفكريا إسالمّيا خالصا و ليس تفكريا كافرا اّلذين ال يعرفون إّال حّل املشاكل االقتصادية و 

(( قاتلوا اّلذين تارة باالعتداء على الّدول الّصغرية و حنو ذلك و اّلذين وصفهم اهللا عّز و جّل حبّق يف قوله تعاىل 

ليوم اآلخر و ال يحّرمون ما حّرم اهللا و رسوله و ال يدينون دين الحّق من اّلذين أوتوا ال يؤمنون باهللا و ال با

فنحن املسلمني دوال و شعوبا ال جيوز لنا أن نقّلد الكّفار  الكتاب حّتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ))

الف هدي املشركني كما قال عليه يف طريقة حّلهم للمشاكل االقتصادية أو االجتماعية أو غري ذلك ألّن هدينا خ

الّصالة و الّسالم و لذلك فإذا كنت مسلما حّقا كما نرجو فعليك أن تفّكر يف الّنظر حلّل ما وقع سالميّا و ليس 

  اقتصاديا جمّردا عن حكم اإلسالم فيه .

  جزاك اهللا خريا يا شيخ  . السائل :

  و إيّاك يا أخي . الشيخ :

  بارك اهللا فيك . السائل :

  أهال . الشيخ :

  الّسالم عليكم و رمحة اهللا . السائل :

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته .نعم الشيخ :

أنا رجل أعمل باجليش الكوييت فوقعت احلادثة اّليت وقعت و اضطررت بأن أدافع عن نفسي و أنا سبق  السائل :

  علّي و ذلك بأّنين قاتلت إخوة مسلمني ؟ و أن أقسمت اليمني أن أدافع عن البلد فما احلكم اّلذي يقع



أّما ميينك فال قيمة له بالّنسبة للمنهاج اإلسالمي ألّن الّدول اليوم ال حتكم باإلسالم إّال يف بعض  الشيخ :

اجلوانب منه و أّما مقاتلتك يف هذه احلادثة فإذا كان هجوما منك على من قاتلته فهذا بغي و اعتداء منك عليه 

لعكس كما هو الواقع بالّنسبة للكويت و اعتداء العراق فحينئذ جيوز للمسلم أن يدافع عن نفسه إذا و إذا كان ا

  ما هوجم يف عقر داره و بلده , واضح اجلواب ؟

  ممكن شّق ثان من الّسؤال ؟ السائل :

  تفّضل . الشيخ :

أستجيب أم ال ؟ فما هو احلكم ما حكم إذا طلبت أن أذهب إىل الّسعوديّة حبكم عملي الّسابق , هل  السائل :

  الّشرعي ؟

  سؤال طّيب , أنت كنت جنديّا ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  تدعى لتقوم بنفس الوظيفة ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

طيب ال يوجد مانع بالّشرط الّسابق أن ال تكون باغيا على إخوانك املسلمني يعين ما تعيد عملّية بغي  الشيخ :

  يت .العراق على الكو 

  بصراحة صعب علّي اإلدراك . السائل :

صعب إيش ؟ اإلدراك مل ؟ اآلن عدت إىل عملك و وظيفتك و عادت الكويت إىل أهلها و خرجت  الشيخ :

اجليوش العراقّية من الكويت بطريقة أو بأخرى و استقّل الكويت كما كان قدميا فجاءك األمر باعتبارك فرد من 

  جم بلدا إسالمّيا فال جيوز فهمت علّي ؟أفراد اجلند الكوييت أن ا

  فهمت . السائل :

  أّما أن تدافع عن بلدك فقد أخذت اجلواب أنّه جيوز . واضح ؟ الشيخ :

واضح لكن يوجد نقطة أحّب أنا أن أنّبه عليها أنّه يف الّسعوديّة يف ناس كفرة و أنا إذا أريد أن ألتحق  السائل :

حكم الّشرع بالتحاقي بالّسعوديّة هل جيوز أّين ألتحق معهم بالّرغم أّين كنت الزم أكون معهم من ضمنهم فأريد 

  معهم يف الّسابق و لكن ليست مع األمريكان مل يكونوا موجود األمريكان .

  فهمتك . الشيخ :

  و اآلن فرقت بأن وجد األمريكان فهل جيوز أن أذهب إذا طلب مّين أم ال ؟ السائل :



يتنوّع جيوز بالّشرط الّسابق مبعىن إذا الّسعوديّون يريدون يقاتلوا العراقّيني ليخرجوا من  اجلواب نفسه ال الشيخ :

  الكويت هذا جائز لكن ما جيوز أن يهجم الّسعوديّون و الكويتّيني على العراقّيني يف بلدهم العراق واضح ؟ 

  واضح .  السائل :

ي املعتدي إلخراجه من بلده فهذا جائز و لكن حينما يعين لكّل شيء حدود , أن يقاتل اإلنسان الباغ الشيخ :

أنت تقول بّدك تنضّم للجيش الّسعودي اّلذي معه األمريكان أنت جيب أن تأىب يف قرارة نفسك أن تكون جنديّا 

مع األمريكان و إّمنا تنوي أن تكون جنديّا مع املسلمني اّلذين يريدون أن يرّدوا الباغي على الكويت و ليس إّال و 

  ال يشرتطون مثال كما تعلن أمريكا مثال تريد أن تقضي على العراق

  . ... السائل :

(( و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت هذا هو , املهّم رّد البغي هذا واجب  الشيخ :

مر أن تكون متوّجها بأوامر لكن إذا دار األ إحداهما على األخرى فقاتلوا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا ))

اجليش الكافر و هو اجليش األمريكي و هذا أوامره ال تقف عند احلدود الّشرعّية اّليت ذكرا لك آنفا فحينئذ ال 

  جيوز أن تكون فردا من أفراد هذا اجليش لعّله وضح لك .

  إن شاء اهللا . السائل :

  إن شاء اهللا . الشيخ :

  من هذا اجليش تقف عند تلك احلدود الّشرعّية فهل جيوز ؟ سائل آخر : إذا كانت األوامر

  هذا سبق اجلواب عليه . الشيخ :

  مع الكّفار يعين ؟ السائل :

(( قاتلوا اّلذين ال يؤمنون باهللا و القتال مع املسلمني و ليس مع الكّفار الكفار أمرهم كما قال تعاىل  الشيخ :

حنن عم نقول لألخ تقاتل إلخراج الباغي عن بغيه و   و رسوله ))ال باليوم اآلخر و ال يحّرمون ما حّرم اهللا

  ليس لتقابل أنت البغي مبثله , ماشي إىل هنا ؟

  اىل هنا ماشي متاما . السائل :

  اآلن األمريكان يعرفون هذه احلدود ؟ الشيخ :

  ميكن أن يعرفوها . السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  رجعوا الكويت إىل أهلها .. .لو افرتضنا أّم أرادوا أن ي السائل :



(( و ال ال تبحث يف الفرضّيات, احك اّلذي تعرفه عن الكّفار تلوت على مسامعك اآلن اآلية  الشيخ :

  ما اّلذي تعرفه عن األمريكان حيّرمون و حيّللون ؟ يحّرمون ما حّرم اهللا و رسوله ))

  ال ذّمة و ال ضمري . السائل :

  ض ؟فإذن ملاذا تقول نفرت  الشيخ :

أنا أقول على الظّاهر اّلذي يذيعونه يف إذاعام أّن القّوات املسلمة ال تكفي لقتال العراق أو لقتال  السائل :

  الباغي فهل جيوز السؤال  االستعانة بأهل الكفر لقتال الباغي ؟

  ال جيوز االستعانة , احملاضرة انتهينا منها  الشيخ :

  أنا ما حضرت . السائل :

  قيل يل مسعتها . لكن الشيخ :

  سائل آخر : هل هذا يندرج على كّل املسلمني او ينحصر يف األخ اجلندي ؟

  كيف يعين ؟  الشيخ :

  لو طلب من املسلمني مجيعا أّم يقاتلوا العراق حّىت خيرجوا .. السائل :

الكّفار اّلذين ال هذا أيضا سبق اجلواب عليه بتفصيل , قلنا لو كان املسلمون ال يقاتلون حتت راية  الشيخ :

حيّرمون ما حّرم اهللا و رسوله لوجب مجيعا أن يكونوا عونا للكويتّيني على العراق لكن املشكلة أّن هؤالء الكّفار ال 

حيّرمون ما حّرم اهللا و رسوله و خباّصة هنا أّن األخ يقول كلمة استغربتها منه حسب ما يعلنون أليس ما يعلنون 

  قّوة العراق ؟ بأّم يريدون أن حيّطموا

  منهم من يعلن ذلك و منهم من يعلن أّم يريدون ارجاع احلّق إىل أصحابه . السائل :

  فيه عندهم شيء امسه حّق ؟ الشيخ :

  بريطانيا تقول .. السائل :

  أسألك , فيه عندهم شيء امسه حّق ؟ الشيخ :

  كّلهم باطل .  السائل :

  ك اهللا فيك .فإذن ملاذا حتتّج ذا الكالم بار  الشيخ :

لو مسحت يا شيخنا لو نفرتض أّين ذهبت على نّية االنضمام إىل اجليش اإلسالمي و اّتضح أنّه حتت  السائل :

  تصّرف األمريكان فماذا علّي أن أفعل ؟

  حينئذ إذا لقيت مسلما يف طريقك فال تقاتله . الشيخ :



  شاور إنسان و هي من مسافة تطلع .عفوا يا شيخ ممكن أنّه يقتلين ألّن الّرصاصة ال ت السائل :

  ( كن عبد اهللا المظلوم و ال تكن عبد اهللا الظّالم )تعمل ما تستطيع لقوله عليه الّسالم  الشيخ :

  اقتل األمريكي السائل :

األمريكي يقول لك ال استطيع يقتلين قبل أن أقتله و حينما تتصّور املوضوع و حينئذ بإمكانك أن تظّل  الشيخ :

  و ال تستجيب هلذه الّدعوة واضح ؟ حيث أنت

  واضح . السائل :

  ذه املناسبة إذا دارت حرب على األمريكان جيوز .. السائل :

  دعك من اخليال أنت الثّاين . الشيخ :

  شيخنا املتحّمسون من املسلمني و ينادون باجلهاد ضّد الكّفار مع األسف تراهم يتشّبهون بالكّفار . السائل :

   أكرب !.اهللا الشيخ :

  فلباسنا كلباسهم و هيئتنا كهيئتهم . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

فما تعليقك يا شيخ هل مثل هذا الّتشّبه ما بتنصح هؤالء و إذا قيل هلم أّنكم متشّبهون بالكّفار يقولون  السائل :

  هذه قشور و علينا مبعايل األمور .

هاد مع األسف الّشديد و اّلذين ينادون به اليوم رغوة صابون ما شاء اهللا على كّل حال يا أخي هذا اجل الشيخ :

ال حقيقة هلا اّلذين يريدون أن جياهدوا حقيقة جياهدون أنفسهم , اّلذين يريدون أن يبيعوا دماءهم رخيصة يف 

ى أنفسهم أن سبيل اهللا أوىل و أوىل م أن يبيعوا شيئا من وقتهم إلقامة شريعة اهللا مثال الّصالة فهؤالء يظّنون عل

حيافظوا على الّصلوات جهادا يف سبيل اهللا و هذه الّصالة ال تكّلفهم إّال شيء من الوقت و جهاد الّنفس 

البسيط بالّنسبة للقتال اّلذي قد يعّرض نفسه للهالك و الواقع أنّنا نعيش اليوم يف خضّم أفكار و عواطف 

ثريا نريد أن جناهد حّىت من أمريكا تأتينا أسئلة قلت له أين متضاربة ال تقوم على قواعد سليمة أبدا و أنا سئلت ك

اّلذين يريدون أن جياهدوا حّىت جتاهد معهم العراق ؟ الّسعوديّة ؟ الكويت ؟ كّل هؤالء ما خرج منهم لفظة اجلهاد 

و حتت طيلة الّسنني هذه إّال يف هذه الّساعة كّل هذا استغالل سياسي لتكثري األنصار و استجالب العواطف 

إيش ؟ كلمة ال حقيقة هلا اجلهاد . أين اجلهاد ؟ و من اّلذي سيجاهد ؟ الكويت مثال اّليت أصيبت مبا أصيبت به 

من الّدمار و اهلالك و هذا يؤسفنا و لكن على الكويتّيني و على سائر املسلمني أن يتذّكروا حقيقة شرعّية و هي 

و كذلك العراق اّليت بغت على الكويت فهي  صلحون ))(( و ما كان رّبك ليهلك القرى بظلم و أهلها م



أيضا مع بغيها و اعتدائها و قتلها للّنفوس الربيئة و رّمبا يكون هناك هتك أعراض كما نسمع و اهللا أعلم باحلقيقة 

 أيضا يعلنون اجلهاد طّيب أين اجلهاد يف العراق ؟ أين بعض املظاهر اإلسالمّية مع األسف العراق أبعد الّدول

اإلسالمّية أو الّشعوب اإلسالمّية عن الّسماح للّدعوة اإلسالمّية بأن تظهر شيء منها العراق أبعد الّدول كّلها مع 

ذلك هي تعلن اجلهاد ضّد من ؟ ضّد األمريكان هذه كما يقال قميص عثمان يستغّل , أنا قلت لبعض اإلخوان 

كان جبانبكم هنا يعين اليهود فأين ذاهبني تقاتلوا قاتلوا هنا املتحّمسني يا مجاعة أين تذهبون للخليج هؤالء األمري

طبعا هم ما يستطيعون يقاتلوا يعرفون هذه احلقيقة و ال هناك أيضا سيستطيعون يقاتلون فإذا كلمة ال حقيقة هلا 

  سوى استجالب الّدعاية للظّامل و استغالل عواطف الّناس اجلاحمة اّليت ال حدود هلا . طّيب غريه .

شيخنا ممكن سؤال ما شرعّية املقاومة القائمة يف الكويت مع العلم أّن قّوة اجليش العراقي املوجودة تكاد  سائل :ال

  تكون قتل للّنفس , املقاومة كانتحاريني ..

راق حنن قلنا يف أّول األمر ال تقاتلوا قلنا للكويتّيني و من انضّم إليهم من املسلمني اآلخرين ال تقاتلوا الع الشيخ :

ألّن الّدول اّليت تستطيع أن جتابه العراق أكثر من هؤالء األفراد ازوّروا و احنصروا يف بالدهم ّمث دفعوا من ؟ األفراد 

املتحّمسني ليقاتلوا من ؟ يقاتلوا العراق مثل ما تركوا الفلسطينّيني يقاتلوا إيش ؟ اليهود و ما فيه غري تأييد بالكالم 

ّية اإلسالمّية و على رأسها الّسعوديّة ملاذا ال ميّدون هؤالء األفراد بالّسالح و اجلنود ملاذا هذه احلكومات العرب

  ألّم ال يريدون أن حياربوا تفهم علّي ؟

  نعم السائل :

  وإال ما كثري الشيخ :

  ال فهمت السائل :

مع اجليش العراقي يعين مثل طيب إذا هؤالء يلقون بأنفسهم للّتهلكة ألّم ال يستطيعون أن يعملوا شيئا  الشيخ :

االنتفاضة أنا ال أؤيّدها ألنّه يقتلون يهوديّا يقتلون عشرة من املسلمني و بعدين يهلك الّشعب الفلسطيين من وراء 

  سكوت اجليوش العربّية و رضاؤهم ذا الواقع املؤمل و اهللا املستعان .

انة أن يدخل لبيته هلتك أعراضه أو لسلب ماله شيخنا و لكن من الّصعب على اإلنسان أن يقبل امله السائل :

  دون الّدفاع عن نفسه .

  أنا قلت لك ملا كنت هناك دافع عن نفسك لكن اآلن أين الّدفاع ؟  الشيخ :

هو االعتداء مازال قائما , أبسط شيء أّن اإلنسان يدافع و املقاومة موجودة خاّصة عن نفس اإلنسان  السائل :

 ّم ال يرتكون أّي بيت يف سبيل حاله .عن بيته عن عرضه أل  



( فإن قتلت ما أظّنك إّال تعيد ما مضى أنت لو كنت هناك قلنا لك دافع عن نفسك و يف احلديث  الشيخ :

. لكن أنت اآلن تبحث حبثا غري ذاك تروح تقاتل و  فأنت شهيد في الجّنة و إن قتلت عدّوك فهو في الّنار )

  اجليوش العربّية ال تقاتل معكم ؟ ما جتيبين كأّنك رجل سياسي . أنت غري مستعّد و قلت لك ملاذا

  ال . معاذ اهللا إّين ال أعلم . السائل :

  كيف ال تعلم ؟  الشيخ :

ال أعلم كيف يستطيع املرء أن يرى أخوه املسلم يف ضيق و يف أشّد احلاجة إليه و هو يرفض مّد يد  السائل :

  العون له ال أعلم ما الّسبب .

  الزم تعرف ما جاءهم األمر , ما تعلم ؟! أكيد أنّه مبّني عليك رجل سياسي . :الشيخ 

  ابو ليلى : يف نفس املوضوع إذا يف شيء

  . 44إىل اآلية  38يصّلي و قراءته يف الرّكعة األوىل ما تيّسر من سورة غافر من اآلية  الشيخ :

أقوال للفقهاء يف جواز االستعانة بالكّفار فهل هذا  أبو ليلى : شيخنا فيه بعض الّناس يّدعوا و يقولون أنّه فيه

  صحيح يوجد أقوال للفقهاء يف هذا ؟

يوجد بشروط هذه الّشروط جتعل قضّية االستعانة اّليت وقعت هباء منثورا أنا خّرجت هذا احلديث لفظه  الشيخ :

هل الكتاب على أهل الكتاب ( إنّا أهل كتاب و أنتم أهل كتاب و إّن أليعين اليهود  ( إنّا جئناكم لخير )

 الّنصر و إنّه بلغنا أّن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الّناس فإّما قاتلتم معنا و إّما أعرتمونا سالحا )

ا بلغ رسول اهللا صّلى اهللا عليه و 
ّ
احلديث منكر أخرجه أبو جعفر الّطحاوي يف مشكل اآلثار إىل آخره بسنده, مل

رج إليه يوم أحد فانطلق إىل اليهود اّلذين كانوا بالّنضري فوجد منهم نفرا عند منزهلم سّلم مجع أيب سفيان ليخ

( جئناكم أنتم أهل كتاب و نحن أهل كتاب و إّن ألهل الكتاب على أهل الكتاب فرّحبوا به فقال هلم فذكره 

ذا إسناد ضعيف إىل آخره قلت و هذا إسناد ضعيف و تكّلمت بتفصيل لبيان ضعف احلديث قلت ه الّنصر )

إىل آخره و قد ذكر ابن هشام يف الّسرية عن حمّمد بن إسحاق عن الّزهري أّن األنصار يوم أحد قالوا لرسول اهللا 

هذا ضّد  ( ال حاجة لنا فيهم )فقال  " أال يا رسول اهللا أال نستعني حبلفائنا من اليهود ؟ "صّلى اهللا عليه و سّلم 

. لكن ما قلت أنا و ذكر حنوه ابن كثري يف البداية جزء كذا صفحة كذا و من  ذاك , هذا ضعيف الّسند مثل ذاك

( بالمشركين أو  ( إنّا ال نستعين بمشرك )قبله ابن القّيم يف زاد املعاد و هو املوافق حلديث عائشة يف الّصحيح 

ف حديث الّرتمجة و ما فيه كما تقّدم قريبا و عليه فإّين أقول إذا تبّني لك ضع  1101و هو خمرّج يف الّصحيحة  )

من عرضه له صّلى اهللا عليه و سّلم على اليهود أن يقاتلوا معه فال حاجة حينئذ إىل الّتوفيق بينه و بني حديث 



" ألّن اليهود اّلذين دعاهم الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم إىل قتال أيب عائشة الّصحيح كما فعل الّطحاوي حني قال 

املشركني اّلذين قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم يف اآلثار األول إنّه ال يستعني م سفيان معه ليسوا من 

أولئك عبدة األوثان و هؤالء أهل الكتاب اّلذين قد ذكرنا مباينة ما هم عليه ممّا عليه عبدة األوثان يف الباب 

هل الكتاب دون املشركني كحّل ذبائحهم قلت يشري إىل بعض األحكام اّليت خّص ا أ اّلذي قد تقّدم قبل هذا "

" فكان كّل شرك باهللا كفرا و و نكاح نسائهم و غريها ممّا بعضه موضع نظر و بىن على ذلك قوله صفحة كذا 

فأقول لو سّلمنا جدال بقوله هذا فال حاجة للّتأويل املذكور ألمرين اثنني األّول أّن  ليس كّل كفر باهللا شركا "

صريح كما هو معلوم و ما دام أّن احلديث غري صحيح كما بيّـّنا فال مسوّغ لتأويل احلديث الّتأويل فرع التّ 

الّصحيح من أجله كما هو ظاهر ال خيفى على أحد إن شاء اهللا و اآلخر كيف يصّح أن يقال يف اليهود و 

إنّما المشركون نجس فال (( الّنصارى إّم ليسوا من املشركني و اهللا عّز و جّل قال يف سورة الّتوبة بعد آية 

(( قاتلوا اّلذين ال يؤمنون باهللا و ال باليوم اآلخر و ال يحّرمون ما  يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ))

حّرم اهللا و رسوله و ال يدينون دين الحّق من اّلذين أوتوا الكتاب حّتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون 

قالت الّنصارى المسيح ابن اهللا ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول اّلذين   و قالت اليهود عزير ابن اهللا و

فمن جعل هللا نّدا كيف ال يكون من املشركني هذه زلّة عجيبة من  كفروا من قبل قاتلهم اهللا أّنى يؤفكون ))

الكتاب من مثل هذا اإلمام الّطحاوي و ال ينايف ذلك أّن له تلك األحكام اّليت ال يشاركهم فيها غري أهل 

املشركني فإّم يشرتكون مجيعا يف أحكام أخرى كما ال خيفى على أويل الّنهى و قد ال يعدم الباحث الفقيه اّلذي 

" ّجناه اهللا من الّتقليد يف الكتاب و الّسّنة ما يؤّكد ما تقّدم و يبطل قول الّطحاوي الّسابق , ماذا قال الّطحاوي ؟ 

ن ذلك تلك احملاورة بني املؤمن و الكافر اّلذي افتخر مباله و جنّتيه كما قال اهللا عّز م و ليس كّل كفر باهللا شركا "

(( و دخل جّنته و هو ظالم لنفسه ما أظّن أن تبيد هذه أبدا و ما أظّن الّساعة قائمة و جّل يف سورة الكهف 

ّطحاوي و لكّن الّسياق يرّده فهذا كفر مل يشرك يف رأي ال و لئن رددت إلى رّبي ألجدّن خيرا منها منقلبا ))

(( قال له صاحبه و هو يحاوره أكفرت باّلذي خلقك من تراب ثّم من نطفة ثّم سّواك فتابع معي قوله تعاىل 

فتأّمل كيف وصف صاحبه الكافر بالكفر ّمث نزّه نفسه منه  رجال لكّن هو اهللا رّبي و ال أشرك برّبي أحدا ))

و هذا الّشرك ممّا وصف به الكافر نفسه فيما  (( و ال أشرك برّبي أحدا ))فقال معّربا عنه مبرادفه و هو الّشرك 

(( و أحيط بثمره فأصبح يقّلب كّفيه على ما أنفق يأيت فتابع قوله تعاىل بعد أن ذكر ما وعظه به صاحبه املؤمن 

ل منه مع سباق فقلت فهذا القو  فيها و هي خاوية على عروشها و يقول يا ليتني لم أشرك برّبي أحدا ))

القّصة صريح جّدا يف أنّه شركه إّمنا هو شّكه يف اآلخرة و هذا كفر و ليس بشرك يف رأي الّطحاوي فهو باطل 



( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ظاهر البطالن و إّن ممّا يؤّكد ذلك من الّسّنة قوله صّلى اهللا عليه و سّلم 

و خمرّج يف الّصحيحة برقم كذا فإّن املراد م اليهود و الّنصارى كما دّلت رواه الّشيخان و غريمها عن بن عّباس  )

( لئن عشت ألخرّجن اليهود و الّنصارى من جزيرة على ذلك أحاديث أخر منها قوله صّلى اهللا عليه و سّلم 

فقال ألنّه كان رواه مسلم و غريه و زعم الّطحاوي أنّه وهم ابن عيينة  العرب حّتى ال أترك فيها إّال مسلما )

حيّدث من حفظه فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود و الّنصارى املشركني و مل يكن معه من الفقه ما ميّيز به 

بني ذلك كذا قال ساحمه اهللا فإنّه يعلم أّن حتديث احلافظ الثّقة كابن عيينة من حفظه ليس بعّلة بل هو فخر له و 

من شأن العلماء املنصفني و لكّنها العصبّية املذهبّية نسأل اهللا الّسالمة . و  أّن ختطئة الثّقة مبجّرد االحتمال ليس

(( إّن اهللا ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون على مذهب الّطحاوي هذا ميكن أن يغفر اهللا الكفر لقوله تعاىل 

تبوع الّطحاوي يف الّتفريق و ذه اآلية احتّج ابن حزم رمحه اهللا على أيب حنيفة اّلذي هو م ذلك لمن يشاء ))

" فلو كان هاهنا كفر ليسا شركا لكان مغفورا ملن شاء اهللا تعاىل خبالف الّشرك و هذا ال املزعوم فقال عقبها 

" فصّح أّن كّل كفر شرك و كّل شرك كفر و أّما امسان ّمث أتبع ذلك بأدلّة أخرى قويّة ّمث قال  يقوله مسلم "

و لوال خشية اإلطالة لنقلت كالمه كّله لنفاسته و عزّته فلرياجعه من   على معىن واحد "شرعيان أوقعهما اهللا تعاىل

شاء املزيد من العلم و الفقه و اخلالصة أّن احلديث ضعيف اإلسناد منكر املنت و أّن االستعانة بأهل الكتاب يف 

فيه قبل هذا حديث و ذه املناسبة  ) ( إنّا ال نستعين بمشركجهاد الكّفار يشملها قوله صّلى اهللا عليه و سّلم 

أقول البّد يل من الكالم على ضوء ما سبق من الكالم على هذه الفتنة الّدمهاء اّليت أصابت املسلمني بسبب بغي 

أال و هي استعانة الّدولة الّسعوديّة  1411العراق على الكويت و ضّمه إليها منتصف شهر حمّرم من هذه الّسنة 

كّية و الربيطانّية و غريها من الّدول الكافرة خشية أن يصيبها ما أصاب جارا الكويت فيدافع عنها بالّدولة األمري

و يف ظّين أّن هذه االستعانة مل تكن بعد استشارا ألهل العلم فيها على األقّل كالّشيخ ابن باز و غريه من 

الستعانة غري جائزة على مجيع األقوال املتقّدمة ألّن هذه ا (( و أمرهم شورى بينهم ))األفاضل عمال بقوله تعاىل 

يف حكم االستعانة بالكّفار أّما على القول الرّاجح و هو املنع مطلقا فواضح و أّما على القول اآلخر فألّم 

اشرتطوا أن يكون اإلسالم هو الغالب و أن يكون الكافر حسن الرّأي يف املسلمني و أن يكون مع اإلمام مجاعة 

لمني يستقّل م يف إمضاء األحكام الّشرعّية على اّلذين استعان م و إذا عرفنا ما تقّدم من البيان فالبّد من املس

من الّنظر يف هذه الفتنة الّدمهاء اّليت نزلت على املسلمني بسبب اعتداء العراق إىل آخره فالّشاهد اّلذين أجازوا 

  لب .االستعانة قالوا بشرط أن يكون املستعني هو الغا

  أبو ليلى : هؤالء املتقّدمون شيخنا ؟



أو حيتّجوا بأقوال  ( إنّا ال نستعين )أي نعم , و اآلن ال يوجد إّما يرجعوا يرجعون حيتّجوا باحلديث  الشيخ :

العلماء , أقوال العلماء قولني : قول ال جييز االستعانة باملشركني مطلقا بناء على هذا احلديث , وقول يفّصلوا 

جيوز االستعانة بشرط أن يكون املستعني من املسلمني هم الغالبون . هذا ما قلناه هنا فّصلنا القول و قلناه  يقولون

  يف بعض الكلمات للمستفتني أنّه لو األمريكان احتّلوا خيرب من خيرجهم ؟

  أبو ليلى : و ال أحد .

  و ال أحد . الشيخ :

ا حنن حبكم وجودنا يف جزيرة العرب يف الّسعوديّة , نسأل بارك هناك سؤال بارك اهللا فيك يا شيخ , طبع السائل :

  اهللا فيكم مسعنا رأيكم يف بعض األشرطة حول األحداث القائمة اآلن ..

  أنت بالّذات أين مقيم اآلن ؟  الشيخ :

  ؟ يف مشال اململكة , فالّسؤال ما هي نصيحتكم إلخوانكم يف اهللا يف الّسعوديّة إذا قامت احلرب السائل :

  بني من و من ؟ الشيخ :

حنن مسعنا رأيكم بالّنسبة بني أمريكا و العراق و بني الّسعوديّة و العراق و لكن الّنصيحة يف هذه األيّام  السائل :

ألنّه يبدو و اهللا أعلم أّن الفتنة بدأت تتفاقم هذه األيّام خاّصة أّن يوم الّثالثاء املاضي بعد صالة العصر قامت 

  مبظاهرة يف الرّياض للمطالبة حبريّة املرأة .بعض الّنساء 

  وصلت احلرّيّة عندكم ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ما شاء اهللا , هذا من بركات األمريكان اّلذين حّلوا يف الّديّار . الشيخ :

  ال حول وال قوة إال باهللا فما نصيحتكم إلخوانكم يف هذه الظّروف ؟ السائل :

   الّسؤال حّىت أحسن اجلواب . ألنّه الفهم من أّول سؤالك أنّه إذا وقعت الواقعة .يعين أن حتّدد يل الشيخ :

  نعم . السائل :

  هذا سؤالك ؟  الشيخ :

  نعم . السائل :

أنا أجيب جبوابني , إذا وقعت املعركة بني األمريكان و العراق , بني األمريكان فقط و العراق فحينئذ   الشيخ :

مريكان , أّما إذا وقعت املعركة بني املسلمني بعضهم مع بعض سعودّيني , مصرّيني , كونوا مع العراق ضّد األ

سورّيني املنضوين حتت توجيهات األمريكان و بني العراق فكونوا أحالس بيوتكم , هذا جوايب مل يتغّري و لن يتغّري 



ه سيقع شيء من القتال كّل هذا مسّجل يف عديد من األشرطة ألنّه إن نشب القتال و ما أظّن و ال إخال أنّ 

هذه أالعيب سياسّية تدبري األمريكان و الربيطان أعداء اإلسالم لكن إن وقع فجوايب هكذا , القتال سوف ال 

يكون لوجه اهللا و ال باسم اجلهاد و ال باسم االنتصار للمظلوم و إّمنا سيكون القتال دفاعا عن الكراسي و عن 

  أن تقع هذه الفتنة اّليت ال أعرف هلا مثيال يف الّتاريخ اإلسالمي . نعم األموال و من املؤسف جّدا جّدا 

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا . الشيخ :

  كيف حالك يا شيخ ؟  السائل :

  أهال و سهال . أمحد اهللا إليك كيف حالك ؟ الشيخ :

  كيف صّحتك ؟  السائل :

  ة عجوز و هي خبريصّحيت كما تعلم صحّ  الشيخ :

  اهللا أكرب أسأل أن يدمي عليك الّصّحة و العافية  السائل :

  اهللا يبارك فيك . من أين تتكّلم ؟ الشيخ :

  من بييت . السائل :

  من بيتك . الشيخ :

  الّصوت واضح ما شاء اهللا . السائل :

   حرب و ال شيء .أي نعم صوت شباب, و احلرب كّنا نتكّلم هذه أالعيب ديبلوماسّية ال الشيخ :

  اهللا أعلم أّنك صدقت يا شيخ . السائل :

  أي نعم . اهللا أعلم . الشيخ :

  األخبار عندنا احلقيقة أكثر من عندكم . السائل :

  أي البّد . الشيخ :

لكن هم يلعبون بالّسياسة تدري ملاذا يا شيخ , ألّم اآلن على أبواب انتخابات , االنتخابات  السائل :

ة يف احلقيقة يعين تنعكس آثارها على الّسياسة العاملّية و باعتبار أّن احلزب احلاكم الذي هو حزب جورج األمريكيّ 

  بوش الرّئيس احلايل .

  احلزب اجلمهوري . الشيخ :

  شعبّية كثرية يعين . ... السائل :



  أي نعم . الشيخ :

ي هو احلزب الّدميقراطي و لذلك يلعبون على معظم اّلذين رحبوا يف االنتخابات من احلزب الثّاين اّلذ السائل :

الوتر هذا . يشرتون أصوات الّناخبني يرون إيش يريد منهم يريدون حرب تكّلموا يف احلرب , يريدون سلم تكّلموا 

يف الّسلم و املشكلة حساسّية انظر سبحان اهللا حساسّية األقوال فقط أقوال الّرؤساء تأثريها على االقتصاد العاملي 

  عاّم  . بشكل

  اهللا أكرب . الشيخ :

اآلن سعر برميل البرتول , سعر الربميل أربعني دوالر يف أوج األزمة , بعد ذلك طلع رئيس أورويب ما  السائل :

  حيضرين قال ميكن األزمة أن حتّل سلمّيا أشار بأّن امللك فهد قال إنّه قادر أن حيّلها سلمّيا نزل الّسعر .

  اهللا أكرب !  الشيخ :

ئل آخر : و رجع ميرتان رئيس اجلمهوريّة الفرنسّية ال نرى أّن هناك حّال آخر سوى احلرب , ارتفع سعر سا

  الربميل ثالثة دوالرات .

  عم يلعبون بالكرة . الشيخ :

  نعم مثّ بوش خسر شعبيّـته , عادة قبل االنتخابات يعملون استفتاء بني الّناس . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

بوش خسر شعبّيته , نزل سعر الّدوالر , اآلن االنتخابات أثبتت أّن الدميقراطيني احلزب املعارض هو  السائل :

  ...اّلذي سريبح استقّر 

  أي نعم . الشيخ :

  . ...كأن يوم الرّئيس طّلع الّسعر   السائل :

  " عصا تطّرهم و عصا جتمعهم "يعين مثل ما يقولوا عندنا يف سوريّة  الشيخ :

أبدا أبدا و اهللا إّن الّشعب األمريكي يف احلقيقة إذا أتينا للعقل من أغىب خلق اهللا . و اهللا ترى إّم أغىب  السائل :

  . ...من غنم جيّرها هكذا , اإلعالم هو اّلذي يسّريه لكن الّناس مغرورون ذه 

  فقط أنا أعاكسك يف هذه الشيخ :

  فنون الدنيا شاطرين فيها اهللا اكرب السائل :

  اهللا املستعان. يخ :الش

  أي اهللا املستعان يا شيخ . السائل :



هو فعال اآلن اليهود , يعين بشهادة القرآن جبناء لكن أين املسلمني األقوياء ؟ اهللا املستعان , احلقيقة  الشيخ :

امة , أّن قلب املؤمن يدمع على هذه املواقف اجلاهلّية العجيبة جّدا , غزيت الكويت من شعب مسلم قامت القي

أّما فلسطني من كذا عشرين , ثالثني , أربعني سنة ما قامت قيامة أحد من الّدول اإلسالمّية , ما هذه القّصة ؟ 

و بعد ذلك هذا الّشعب كذلك  تلعب به الكلمات الّسياسّية مثل ما قلت أنت بالّنسبة ألولئك الكّفار ناس 

و هو ال يعرف اجلهاد و ناس يريدون أن جياهدوا مع  يتعّصبون لّلذي غزا الكويت و يريدون أن جياهدوا معه

الفريق الثّاين و هم أيضا ال يعلنون اجلهاد و إّمنا الّدفاع عن الكراسي و عن األموال املختزنة يف بالد الكفر و 

  الّضالل , و اهللا املستعان .

  حسبنا اهللا و نعم الوكيل . ال حول وال قوة إال باهللا السائل :

  م . ما أسئلتك الّليلة ؟أي نع الشيخ :

  و اهللا أنا أريد أن أطمئّن عليك . السائل :

  اهللا جيزيك اخلري . الشيخ :

  مسعنا صوتك السائل :

  اهللا يبارك فيك الشيخ :

  كّل ما أكّلم االخ علي يقول يل كّنا عند الّشيخ , قلت و اهللا أغبطكم على هذا .  السائل :

جّل ييّسر لك اخلالص من ذاك اجلحيم . ألنّه مهما كانت البالد اإلسالمّية اهللا حيفظك لعّل اهللا عّز و  الشيخ :

  منحرفة عن الّشريعة فتبقى هي أفضل .

  ما يف شك ما يف شك السائل :

  أي نعم الشيخ :

  و أن خنرج من هذه القرية الظّامل أهلها . ...و اهللا ما ساورين حلظة واحدة الّشّك يف هذا  السائل :

  اهللا . إن شاء الشيخ :

انه السميع العليم طّيب فيما يتعّلق باملؤمتر لعّلي ما يكون عندك مانع إذا سّجلنا كلمة نذيعها يف املؤمتر  السائل :

  إن شاء اهللا فيما يتعّلق مبوضوع املؤمتر يعين 

  و اهللا إذا تؤّجلها لبكرة أو غري بكرة ألنّه فيه عندي اآلن ناس . الشيخ :

  دم إن شاء اهللا .األسبوع القا السائل :

على ما ترى , فيه عندي ناس جائني اآلن من الّسعوديّة و البّد فيه عندهم بعض األسئلة و إن كّنا  الشيخ :



  نتباحث معهم منذ بعد صالة العشاء يعين منذ حنو ساعتني أو أكثر الشيخ :

  ما شاء اهللا السائل :

  أن نتجاوب معهم .لكن هؤالء غرباء و عطشانني للعلم و لذلك جيب  الشيخ :

  معهم مسّجل ؟ السائل :

  عندي املسّجل الشيخ :

  مسجل املباحثات السائل :

  اّلذي تعرفه أبو امحد أبو ليلى . الشيخ :

  نعم نعم . السائل :

  ميكن أرسل لك بعض األشرطة ؟ الشيخ :

ء اهللا احلقيقة وضعت اليد أرسل يل اخلمسة أشرطة األخرية عن احلزبّية و عن إخواننا يف الكويت ما شا السائل :

  على اجلرح يا شيخ .

  اهللا حيفظك . الشيخ :

  أبدا اهللا أكرب السائل :

  اهللا املستعان الشيخ :

فيه أخ هنا فلسطيين , لكن ما يستطيع يرجع إىل األردن و ال يريد أن يقيم هنا لكن يريد أن يتابع  السائل :

و أقّدم له طلب على أساس أنّه يبقى يف هذه البالد و لو دراسته فقال يل هل جيوز هو طلب مّين أن أساعده 

  مؤقّتا حّىت ينهي دراسته و أنا كنت اخذت على نفسي عهدا أّين ال أساعد أّي مسلم أن يبقى يف هذه البالد .

  أحسنت . الشيخ :

استه ّمث يرجع و لذلك هو قال ال يريد أن يبقى هنا و ال يأخذ جنسّية وال شيء فقط يريد أن ينهي در  السائل :

  فيه جمال تقدمي طلب له على أساس أنّه يبقى مؤقّتا ؟

  تقدمي طلب ملن ؟ الشيخ :

  يعين شرعا أقول هل جيوز مساعدته للبقاء مؤقّتا حّىت ينهي دراسته ؟ السائل :

طالب  واهللا هذا يا أستاذ حممود خيتلف باختالف الطّالب و باختالف ثقة املتوّسط له , إذا كان مثال الشيخ :

متديّن ملتزم باألحكام الّشرعّية بكاملها و متامها و يغلب على الّظّن أنّه سوف ال جترفه التّـّيارات هذه الغربّية و 

الّرتف املوجود يف تلك البالد فيصاب مبا أصيب به كثري من الّشباب حيث تزّوجوا هناك و نّسلوا قدميا و حديثا 



ّرجوع فال يستطيعون االنفكاك ألّم بّذروا هناك بذورات على حّد تعبري إخواننا ّمث يتبّني هلم أّم البّد هلم من ال

الّسعودّيني و البذورات هؤالء ال يقدرون يستصحبوم معهم و ال يقدرون يرتكوم  و شأم مع أّمهام فيقعون 

" من مل واقب و قدميا قّيل يف مشاكل ال جيدون حّال هلا و لو كانوا عقالء و مسلمني كّمل كانوا نظروا يف الع

فهذا اّلذي يصيب هؤالء الّناس فلو أّن هذا الّشاب تثق أنت به باملائة  ينظر يف العواقب ما الّدهر له بصاحب "

  مائة ليس باملائة تسعني ! فتوّسط له و إالّ فال .

  إن شاء اهللا نسأل الّسالمة . السائل :

  لّسالم عليه .اهللا يسّلمك , سّلم على من ينبغي ا الشيخ :

  طّيب إن شاء اهللا . السائل :

  الّسالم عليكم . الشيخ :

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته. السائل :

  سائل آخر : الّسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته .

  و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته و مغفرته . الشيخ :

  الّسؤال . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

  مسعنا فتياكم حول دخول العراق للكويت و هي جّيدة و احلمد هللا  . ئل :السا

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  و إيّاك . الشيخ :

  و لكن هناك نقطة حنّب الّتأّكد منها . السائل :

  تفّضل . الشيخ :

ضة للعراق واملؤيّدة هلا أّن أمريكا كانت بصدد دخول و هي أنّه قد أثبتت وسائل اإلعالم العاملّية املناه السائل :

  الكويت فسبقتها العراق بساعات لذلك ما إن وصلت العراق للكويت فإذا بأمريكا دخلت الّسعوديّة .

  ما شاء اهللا . الشيخ :

ريقها إىل و ال ميكن أن تقطع هذه املسافة الّشاسعة يف يوم أو يومني , هذا دليل على أّا كانت يف ط السائل :

  منطقة اخلليج فهل هذا يغّري من األمر شيئا ؟



  ال يغّري من األمر شيئا الشيخ :

  من الفتوى السائل :

  ال يغّري من الفتوى شيئا . ملاذا ؟ لقولك أّن األخبار هذه صادرة من اجلهات اّليت تؤيّد العراق . الشيخ :

  وجهات أخرى غري العراق . السائل :

  ق ليس العراق .تؤيّد العرا الشيخ :

و ال تؤيّد العراق و جهات ثانية أخرى أنا مقيم مثال يف الّسعوديّة وجدت هذا الّشيء أّم وصلوا ثاين  السائل :

  يوم دخول العراق وصلوا للّسعوديّة .

  هذا ما خرب اإلعالم اّلذي تقوله أنت تتحّدث عّما وجدت . الشيخ :

  حتدث عن شيء وجدته ملسته  .نعم أنا أحتّدث عن اإلعالم و أ السائل :

(( أنا ما أسالك اآلن عن الّشيء اّلذي وجدته أنت جيوز أن يكون وجودك للّشيء كوجود ذي القرنني  الشيخ :

  هكذا يف الظّاهر أّما احلقيقة هي الّشمس تغرب يف عني محئة ؟ فوجدها تغرب في عين حمئة ))

  ال . السائل :

ا سؤايل أّي األخبار اّليت جاءت من غري طريق ال تؤيّد العراق ليس هناك حسنا , إذن فهمتين . و إمنّ  الشيخ :

خرب هذه األخبار تذيعها وسائل إعالم لتربير موقف ما و حنن مسلمون و ال نغّرت بوسائل اإلعالم اّليت تنشر سواء 

مريكان كانوا يريدون أن حيتّلوا من الكّفار أو ّممن يؤيّدون الكّفار أو يصنعون صنع الكّفار . لو فرضنا يقينا أّن األ

  الكويت فهل جيوز للّدولة املسلمة أن تصنع صنع الكافرة ؟

  يا شيخ .. السائل :

  يا شيخ أجبين ! الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  أجبين . الشيخ :

  ال جيوز . السائل :

هذا اخلرب أّوال حيتاج األمر إىل إثبات هذا هو اجلواب . فإذن وسائل اإلعالم هذه اّليت أنت تنقل الينا  الشيخ :

هذا اخلرب و دون ذلك خرط القتاد و الّشيء الثّاين نفرتض أّن هذا اخلرب صحيحا و لكن ذلك ال يربّر أن تعتدي 

  دولة مسلمة على دولة مسلمة ألّن إحدى الّدولتني أرادت دولة كافرة أن ..


